ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ
ZA ROK 2013
Současný stav
Kanceláře muzea i sídlo organizace setrvává na původní adrese, tedy v domě čp. 80 v Klácelově
ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.
Od roku 2011 probíhala výstavba nové muzejní budovy v Klácelově ulici, která byla veřejnosti
zpřístupněna 29. září 2012. Od tohoto data mohlo muzeum rozšířit své aktivity prezentační,
přednáškové a výchovně vzdělávací.
Zaměstnanci muzea:
Počet zaměstnanců v roce 2013 vzrostl na 8,5 (přepočtený stav)
Mgr. Jana Voleská - ředitelka, správce části historické podsbírky
Mgr. Jitka Peková - správce knihovny
Mgr. Lucie Frémundová - správce části historické podsbírky (od 31.8. na mateřské dovolené)
Mgr. Veronika Němcová – evidence 1. stupně, kurátor (zástup za mateřskou dovolenou od 1.9.)
Hana Harapat - správce části historické podsbírky
Sylva Šrajerová – účetní (do 31.5)
Jana Duchoňová – účetní (od 1.5.)
Olga Šverclová – produkční
Pavla Vaňousová - recepční
Jakub Horský - recepční
Petra Zbránková – uklízečka
Andrea Mrkosová - produkční
Správa a evidence sbírek:
V 1. stupni evidence bylo v roce 2013 zpracováno celkem 414 přírůstkových čísel, tj. 1470
kusů sbírkových předmětů. Z toho v historické podsbírce 350 přírůstkových čísel, tj. 1406 kusů,
v podsbírce knihy 64 přírůstkových čísel, tj. 64 kusů.
Mezi nejvýznamnější akvizice sledovaného roku patří dva betlémové celky – Tomšův orientální
betlém a Marklův betlém. Oba zhodnotí stávající sbírku betlémů Městského muzea Česká Třebová.
Ve 2. stupni bylo zpracováno 201 kusů sbírkových předmětů z podsbírky historické a 18
z podsbírky knihy. Celkem 219 ks sbírkových předmětů.
Ve sledovaném roce nebyl ze sbírky vyřazen žádný předmět.
Inventarizace sbírek
V roce 2013 probíhala inventarizace v podsbírce knihy, konkrétně v esperantské knihovně.
Celkem bylo inventarizováno 3293 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
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Konzervování a restaurování sbírkových předmětů
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům prováděly drobné preventivní konzervátorské
zásahy pracovnice muzea vlastními silami.
Nadále pokračuje spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. K restaurování bylo
vybráno 16 ks drobných jednolistových tisků a jedna mapa. Práce provádí BcA. Radomír Slovik,
restaurátor papíru, knižní vazby a dokumentů. Dokončeny budou v roce 2014.
Depozitáře
V roce 2013 získalo muzeum investiční dotační prostředky Ministerstva kultury ČR z programu
ISO/A na akci s názvem Pořízení kamerového systému pro budovu depozitáře Městského muzea
Česká Třebová. Přiznaná dotace činila 100.000 Kč. Na stejný projekt přispěl i Pardubický kraj
z programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Pk, a to částkou 60.000 Kč.
Ve vypsaném výběrovém řízení na dodávku a montáž kamerového systému zvítězila firma Telnes
s.r.o., Lhotka 134, Česká Třebová 56002. Skutečná cena realizované akce byla dodavatelem
vyčíslena na 290.997 Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena byla nižší, než cena
předpokládaná, byla poměrná část dotace MK ČR vrácena. Výsledná podpora ze strany MKČR
pak činila 96.999 Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady na akci a výší přiznaných dotací byl hrazen
z FRIM muzea.
Výpůjčky sbírkových předmětů
V roce 2013 uzavřelo muzeum celkem 25 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, kterými bylo
jiným institucím půjčeno 108 evidenčních čísel sbírkových předmětů, muzeum si vypůjčilo 290
evidenčních čísel sbírkových předmětů.
Odborná knihovna muzea
V roce 2013 přibylo do nesbírkové části knihovny 81 nových titulů.
Prezentace sbírek
Část sbírkového fondu muzea je prezentována v nových stálých expozicích s názvem Dopravní
křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí.
Ve sledovaném roce pak uspořádalo muzeum tyto výstavy:
- Za dlouhých zimních večerů (24. ledna – 31. března 2013), putovní výstava zapůjčená
z Moravského zemského muzea v Brně.
- Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová (12. dubna vernisáž – 26.
května 2013). Prezentace tvorby významného českého výtvarníka při příležitosti jeho 75.
narozenin. Výstavu připravila PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová
- Kozlovsko – chudý kraj Maxe Švabinského (6. června – 1. září 2013). Výstava krajinných
motivů z rané fáze tvorby (kozlovského období) této výrazné osobnosti výtvarného umění 1.
poloviny 20. století. Výstava vznikla jako součást Smetanovy výtvarné Litomyšle. Připravila
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová.
- V negližé (19. září – 17. listopadu 2013). Výstava nabídla vhled do historie dámského i
pánského spodního prádla od 2. pol. 19. století do 2. pol. století 20. Připravila Mgr. Jana Voleská.
- Vánoční přichází čas (1. prosince 2013 – 6. ledna 2014). Tradiční vánoční výstava betlémových
celků nejen ze sbírek Městského muzea Česká Třebová. Připravila Hana Harapat.
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Doprovodné programy k výstavám
Všechny vyjmenované výstavy byly obohaceny o doprovodné programy, které představovaly
komentované prohlídky (2) a speciální programy pro školy (5).
Expozice, doprovodné programy k nim a výstavy si v průběhu roku prohlédlo 6156 návštěvníků.
Přednášková činnost a další kulturně vzdělávací akce
Pravidelné semináře
Díky otevření nové výstavní budovy získalo muzeum pro své účely i přednáškovou síň vybavenou
promítací technikou. Tyto prostory jsou v současnosti využívány pro konání pravidelných i
nepravidelných seminářů a přednášek.
V únoru 2013 zahájilo muzeum pravidelný seminář s názvem Ke kořenům. Koná se jedenkrát
měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) a je určen zájemcům o rodopis. Seminář vede Mgr. Jana
Voleská, v jeho rámci se také uskutečnily 2 přednášky genealogických odborníků (archivář Mgr.
Jiří Kuba, genealožka Helena Voldánová).
Dalším pravidelným seminářem, tentokrát určeným dětem ve věku 5-10 let, je kroužek s názvem
Malý muzejník. Děti se setkávají jednou měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) v prostorách
muzea a formou her či tvůrčích dílen se seznamují s podstatou a smyslem muzejní práce,
dějinami našeho města, činnostmi, které pěstovali naši předkové a pod.
V září byl otevřen třetí pravidelný seminář. Nese název Seminář pro pamětníky staré České
Třebové. Je určen nejen seniorům, kteří si chtějí slovem i obrazem připomínat minulé podoby
našeho města, ale všem zájemcům o místní historii. Seminář vede jednou za měsíc Martin Šebela,
autor řady publikací o historii České Třebové.
Další akce
V měsíci únoru si muzeum připomnělo své vlastní počátky (bylo založeno 26. února 1888), a to
dnem otevřených dveří. Návštěvníci měli nejen volný vstup do všech výstavních prostor nové
budovy, zájemcům se také dostalo příslušného výkladu od přítomných muzejních pracovnic.
Této příležitosti využily stovky zájemců z České Třebové i širokého okolí.
7. 3. 2013 se v přednáškovém sále nové výstavní budovy uskutečnil seminář nazvaný Osídlování
Českotřebovska a počátky města Česká Třebová. Účast na něm přijali renomovaní odborníci na
problematiku osídlování našeho regionu (prof. František Musil, prof. Petr Charvát, dr. Martina
Beková, dr. Jiří Šmeral a magistr Štěpán Gilar). Jejich vystoupení shrnula dosavadní stav bádání
v této oblosti a nabídla několik zajímavých i nových pohledů na danou otázku. (Příspěvky těchto
referentů vyjdou v roce 2014 v drobném sborníku.). O seminář projevila i laická veřejnost
nebývalý zájem.
Pro zpestření prázdninového programu připravily pracovnice muzea ve spolupráci s DDM
Kamarád naučně zábavnou hru Putování za pokladem Městského muzea Česká Třebová. Hra
byla určená pro děti od 5 do 12 let. Pro ně byl připraven bohatý program ve dvorním traktu
muzea a následně děti putovaly po nejvýznamnějších pamětihodnostech města, zde se setkávaly
s dobovými postavami a s jejich pomocí řešily zadanou hádanku. Ta jim pomohla najít cestu ke
sladkému pokladu. Organizačně mimořádně náročná akce se uskutečnila ve dvou termínech (26.
7. a 23. 8. 2013) a její omezená kapacita byla zájemci plně vyčerpána. Celkem se akce zúčastnilo
75 dětí s dospělým doprovodem.
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V roce 2013 uspořádalo muzeum kromě výše uvedených akcí ještě dalších 5 přednášek
objednaných pro různé skupiny zdravotně handicapovaných, pro školní skupiny apod. Tematicky
byly zaměřené převážně na regionální historii, jednalo se například o procházky městem
s výkladem k historickým objektům apod. Zúčastnilo se jich 235 osob
Všech uvedených přednášek a vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 1038 osob.
Publikační činnost
K výstavě Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová vydalo muzeum katalog
s úvodním textem estetika Jozefa Czerese a fotografiemi Heleny Wilsonové a Michala Horáka.
K výstavě Kozlovsko – chudý kraj Maxe Švabinského vydala Městská galerie Litomyšl a Městské
muzeum Česká Třebová Mapu s názvem Po stopách Maxe Švabinského.
Zpřístupňované památky:
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
V rámci Festivalu muzejních nocí byla 28. května zahájena turistická sezóna 2013. Muzejní noc
navštívilo na 200 návštěvníků. V letní sezóně si chaloupku prohlédlo dalších 1346 návštěvníků.
Rotunda sv. Kateřiny
Po dohodě s Římskokatolickou farností – děkanstvím v České Třebové byla veřejnosti v době
letních prázdnin opět zpřístupněna rotunda sv. Kateřiny. Návštěvnost činila 464 osob.
Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně
Také v roce 2013 se muzeum spolupracovalo s občanským sdružením Pro Semanín, které provozuje
expozici s názvem Semanínská renesance v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně. Muzeum opět
vypomohlo výpůjčkami sbírkových předmětů, metodickou pomocí a organizací průvodcovské
činnosti.
Kaple Panny Marie Pomocné na Horách
V roce 2013 po dohodě s Městem Česká Třebová (vlastníkem objektu) a Římskokatolickou
farností – děkanstvím Česká Třebová (správcem objektu) zajistilo muzeum zpřístupnění kaple
Panny Marie Pomocné na Horách. V čase prázdninových víkendů navštívilo kapli 186 osob.
Služby badatelům
V roce 2013 bylo zaznamenáno 88 badatelských návštěv. Kromě nich pracovnice muzea vyřídily
dalších 30 badatelských dotazů, konzultací a požadavků na zpracování rešerší.
Propagace
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 prezentovalo muzeum svou činnost na
vlastních webových stránkách. Koncem roku bylo přikročeno k jejich výrazné změně co do
grafické podoby i obsahu. Kromě webové prezentace informuje muzeum o svých akcích formou
pozvánek, plakátů, článků v místním tisku, pravidelně poskytuje rozhovory pro místní kabelovou
televizi, příležitostně o významnějších akcích vznikaly reportáže pro Český rozhlas Pardubice.
Nově přispívá do Orlického deníku informacemi o vybraných sbírkových předmětech v rubrice
Střípky ze sbírek muzeí a o zaniklých koutech České Třebové v rubrice Jdou léta jdou aneb Co
viděl fotograf kdysi a co vidí dnes….
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Hospodaření muzea v roce 2013
Příspěvek na provoz od
zřizovatele
Jiné příjmy

5989207
Prodej publikací

34789

Vstupné

161811

Úroky

2461

Příjmy celkem

6188268

Výdaje

Nákup odborné literatury
Nákup sbírkových předmětů
Vydávání publikací

32890
221754
37856

Nákup materiálu

979870

Spotřeba energií

487384

Odpisy prodaných publikací

22453

Cestovné, školení, reprezentace

23773

Služby

831180

Smluvní mzdy

1876403

Ostatní osobní náklady

569957

Ostatní náklady (sociální a zdravotní pojištění,
odvod 2% z mezd do FKSP)

689905

Poplatky za vedení účtu
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Výdaje celkem

8620
229198
6011243
177025

Rozdíl mezi příjmy a vydáním

Přehled investičních akcí
Akce: Pořízení kamerového systému
pro depozitář Městského muzea Česká
Třebová
Vlastní zdroje
(FRIM)
Dotace MKČR
Dotace Pk
Celkem

133.998
96.999
60.000
290.997
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Stav a čerpání fondů
Stav k 1.1.2013

Stav k 31.12.2013

FRIM

10.101

400.301

FKSP

4.268

7.598

Fond odměn

1.903

1.903

13.954

13.954

Rezervní fond

FRIM byl zapojen do investiční akce na pořízení kamerového systému pro depozitář Městského
muzea Česká Třebová. Prostředky FKSP byly čerpány na stravování zaměstnanců. Fond odměn
a rezervní fond nebyly zapojeny.
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